
Szöveges beszámoló a 2008. évi közhasznú tevékenységről 
 
 

 
Az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületét (OBME) a bíróság 1999. március 22. – én a 14. 
Pk. 61. 174/1998/3. számú végzésével 8446. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 
vette. A közhasznú jogállást egyesületünk ugyanezzel a dátummal szerezte meg. 
Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c.) pont 1. alpontja 
szerint   

• egészségmegőrzés,  
• betegségmegelőzés,  
• gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat.  

Ezen tevékenység során az oszteoporózisban szenvedő betegeknek és veszélyeztetetteknek 
tájékoztatást nyújt magáról a betegségről, annak – lehetőség szerinti minél korábbi megelőzéséről és 
kezeléséről.   
 
Az OBME „ernyő-szervezet”, melyhez az ország különböző helyein működő csoportok: beteg klubok, 
életmód klubok, egyesületek, támogató körök tartoznak (33). Az egyesület tagja lehet azonban minden 
olyan magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az egyesület alapszabályát. A 
klubokat többnyire civil önkéntes „háziasszonyok” vezetik orvos-tanácsadók közreműködésével.  
Az OBME – nek munkaviszonyban, vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott 
alkalmazottja nincs.   
 
A 2008. év során az OBME nek közhasznú tevékenységéből származóan 1 444 Ft bevétele volt. A 
bevétel összetétele: nem magánszemélyektől kapott támogatásként, 1 114e Ft, központi 
költségvetésből 200e Ft., helyi önkormányzattól 15e, tagdíjakból 17e Ft,, egyéb közhasznú 
bevételekből 98e Ft érkezett.  Közhasznú tevékenységeinek költsége 3 390e Ft – ot tett ki.  
 
Bevételeinkből, valamint még a meglevő forrásainkból az alábbiak megvalósítását finanszíroztuk. 
 
§ 2008. április 27. – én Dobogókőn „Ne hagyd magad! Küzdj a törés ellen!                    

Előzzük meg az eséseket!” címmel az OROM Kongresszuson betegek részére 
konferenciát szerveztünk 

§ 2008. május 21.-én Balatonfüreden az Osteologiai Kongresszushoz kapcsolódóan 
Civil Fórumot rendeztünk a betegeknek „Idősen is egészségesen”  Ne ess, ne törj!” 
címmel, majd ezt követően torna programok zajlottak. Hagyományainknak 
megfelelően a Civil Fórumot Marton István professzor és Endrei Judit, az Egészséges 
Csontok Nagykövete vezette. 

§ 2008. ban az Osteoporosis Világnapot 2008.november 9.-én a Hévízgyógyfürdő és 
Szent András Reumakórházzal együtt tartottuk „Jó erőben – jó csontokért!” címmel 

§ A Világnapi Eseményen jelentettük be, hogy a Paticard Kft. – és a Richtere Gedeon 
Zrt. az OBME –hez tartozó klubok tagjainak névre szóló, internet alapú 
nyilvántartást biztosító, egyedi, vonalkóddal és chipkártyával (RFID) is ellátott 
kártyát ajándékozott, amely alkalmas a kártyabirtokosok tagságának igazolására. 
A kártya révén a klubtagok a Gyöngypatika Hálózat pontgyűjtő rendszerébe is 
bekapcsolódhatnak. 

§ Az OBME 2008. évben az Európai Betegfórum (European Patient’s Forum) 
http://www.eu-patient.eu  társult (associate membership) tagja lett, és e minőségében a 
következő nemzetközi konferenciákon vett részt. A konferenciák költségeit az EPF 
térítette. 

o Tavaszi Konferencia – 2008. április 8.-9. Brüsszel 
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o Európa a Betegekért (Europe for patients) - 2008. október 13.-14. Párizs 
§ A Szlovén Egészségügyi Miniszterim meghívására 2008. május 6-7. án  Zalatnai Lajosné 

elnök az OBME képviseletében részt vett a szlovéniai Portoroz – ban megtartott Elektronikus 
Egészségügy Határok Nélkül (eHealth –without frontiers) konferencián. 

§ 2008. október 1.4. között Zalatnai Lajosné részt vett a 11th European Health Forum Gastein, 
Austria rendezvényein. A részvételt az Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. támogatása tette 
lehetővé. 

 
Közhasznú tevékenységeink ráfordítása 2008. évben jelentősen alacsonyabb volt, mint 2007. évben  
(3 390e Ft vs 5 942e Ft.), 43% - os csökkenést mutatott. Ez annak is volt betudható, hogy bevételeink 
lényegesen csökkentek: a 2007. évi bevételünk 6 144e Ft. volt, a 2008. évi csak 1 444e Ft. –ot tett ki. 
Ennek következtében a 2008. évi pénzügyi eredményünk - 2 015 Ft- nak adódott a 2007. évi 202e Ft.-
al szemben. 
 
 
Budapest, 2009. május 27.     
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